
UWAGA! EDYCJA INTERNETOWA! 

Informacja dla Dyrektorów 

oraz nauczycieli  

edukacji wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej! 

 

Regulamin XIX Przeglądu Teatrów Dziecięcych 

2021 - edycja internetowa 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad 
Wartą oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Kolniczkach zapraszają dzieci  
z opiekunami, na XIX Przegląd Teatrów 
Dziecięcych, który odbędzie się 23 marca 2021 r. 
(wtorek) od godz. 8.30. Będzie to dziewiętnasta 
edycja imprezy, w której z doskonałym skutkiem 
braliście Państwo udział, w ubiegłych latach  

(w roku 2020 – edycja nie odbyła się z powodu sytuacji 
epidemicznej). Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! Wystąpimy 
na scenach we własnych szkołach, przedszkolach! Warunkiem 
uczestnictwa jest przygotowanie przedstawienia spełniającego 
następujące warunki: 

 Spektakl pod hasłem: „Aktywne przedszkole, szkoła  – 
aktywny przedszkolak, uczeń!”– dowolny tytuł 
wybrany przez nauczyciela. 

 Długość trwania do 25 minut (bardzo proszę  
o kategoryczne przestrzeganie czasu trwania). 

 Zgłoszenie uczestnictwa do 31 października 2020 r. 

 Dopuszcza się przygotowanie spektaklu przez 
uczniów klas IV, którzy mieli wystąpić w poprzednim 
roku szkolnym 2019/2020 i wykonali już ogromną 
pracę przygotowawczą!  

 Przygotowane przez Państwa inscenizacje zostaną 
wyemitowane w godz. od 8.30 do 12.30, 23 marca 2021 
r. na stronach internetowych: GOK Nowe Miasto nad 
Wartą oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 



UWAGA! EDYCJA INTERNETOWA! 

Twardowskiego w Kolniczkach wraz z innymi 
przedstawieniami według ustalonego wcześniej planu.  

 Jeśli nie macie Państwo możliwości nagrania 
przedstawienia na nośniku cyfrowym, umówimy się  
z Państwem i przyjedziemy nagrać przedstawienie!  

 Ostateczny termin przekazania nagrania lub 
zaproszenia nas na rejestrację mija 9 marca 2021 r.  

 Zapraszamy do wspólnej zabawy! Na wszystkim 
czekają wspaniałe nagrody zakupione już przez GOK 
Nowe Miasto nad Wartą oraz Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w bieżącym 
roku! Czekają, żeby Wam je wręczyć!  

Przegląd będzie miał charakter prezentacji (nie konkursu) dokonań 
twórczych dzieci i wychowawców. Głównym celem spotkania jest 
propagowanie wśród najmłodszych aktywności teatralnej oraz 
czytelnictwa. Podobnie, jak w ubiegłych latach wybierzemy 
najlepszych aktorów przeglądu. Sądzimy, że miła i przyjazna 
atmosfera, towarzysząca poprzednim przeglądom, zachęci Państwa 
do ponownego uczestnictwa i będzie niezapomnianym przeżyciem 
dla przyszłych talentów aktorskich z naszych przedszkoli i szkół. 

ZAPRASZAMY! 
tel. kontaktowy – zgłoszenia  696087792 – Artur Pachala 
Organizatorzy: 
Maciej Kuderczak – dyrektor GOK w Nowym Mieście nad Wartą. 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach.   
Artur Pachala – dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach 

 

 

 

 


